
Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2017 році 
 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра  

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ 
 

Денна 
Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальність (спеціалізація)  

рівня вищої освіти  

бакалавр 

Фахове 

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб Назва Код** Код Назва 

Облiково-економiчний факультет 
бухгалтерський облік 5.03050901 

071 
Облік і оподаткування, спеціалізація - 

Облік, аудит та оподаткування 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 13 

47 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Фiнансово-економiчний факультет 
бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

спеціалізація – Фінанси 

 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 

32 

 

66 

 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 5.03050201 



підприємства  

 
 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

спеціалізація – Банківська справа 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 8 

24 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 

організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет економiки АПК 
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація - Економіка 

агропромислових формувань 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 8 

5 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

071 
Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, 

аудит та оподаткування в АПК 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 4 11 оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 



економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 
Менеджмент,  

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 2 8 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0  

Факультет економіки та управління 
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація - Економіка 

підприємства 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 16 

45 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності   
фахове 

випробування 
1 Курс 3 р. 0 



додаткове 

випробування 
бухгалтерський облік 5.03050901 

073 

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент 

бізнес-організацій 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 10 

15 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет інформаційних систем і технологій 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація – Економічна 

кібернетика 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

5 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація - Соціально-

економічна статистика 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 6 5 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 



маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

обслуговування програмних 

систем і комплексів 
5.05010101 

122 
Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 13 

20 

обслуговування систем баз 

даних і знань 
5.05010102 

розробка програмного 

забезпечення 
5.05010301 

обслуговування 

комп'ютерних систем і мереж 
5.05010201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет маркетингу 

туристичне обслуговування 5.14010301 

242 

Туризм 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

20 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

075 

Маркетинг 
фахове 

випробування 
1 Курс 2р. 10 

30 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту 



бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  

спеціалізація – Міжнародна економіка 

фахове 

випробування 
1 Курс 2р 0 

40 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет управління персоналом, соціології та психології  
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  

спеціалізація – Управління персоналом та 

економіка праці 

фахове 

випробування 
1 Курс 2р 0 

20 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Інші спеціальності 053 Психологія  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. - - 

професійна освіта  5.01010401 

015 Професійна освіта 

фахове 

випробування 
1 Курс 2р - - 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. - - 



Юридичний факультет 
  

   

правознавство 5.03040101 081 Право,  спеціалізація – Правознавство 
фахове 

випробування 
1 Курс 2р 10 25 

 

 

Заочна 
Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальність (спеціалізація)  

рівня вищої освіти  

бакалавр 

Фахове 

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб Назва Код** Код Назва 

Облiково-економiчний факультет 
бухгалтерський облік 5.03050901 

071 
Облік і оподаткування, спеціалізація - 

Облік, аудит та оподаткування 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 1 

49 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Фiнансово-економiчний факультет 
бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

 

 

 

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

спеціалізація – Фінанси 

 

 

 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 3 

 

 

 

 

 

 

87 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 

організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 



комерційна діяльність 5.03050702  

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 072 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901  

Фінанси, банківська справа та страхування, 

спеціалізація – Банківська справа 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 1 24 

оціночна діяльність 5.03050802  

фінанси і кредит 5.03050801  

економіка підприємства 5.03050401  

прикладна статистика 5.03050601  

організація виробництва 5.03060101  

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102  

маркетингова діяльність 5.03050701  

комерційна діяльність 5.03050702  

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201  

Інші спеціальності 072 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0  

        

Факультет економiки АПК 
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 

Економіка,  спеціалізація - Економіка 

агропромислових формувань 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

0 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  
фахове 

випробування 

додаткове 

1 Курс 3 р. 0 



випробування 

бухгалтерський облік 5.03050901 

071 

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, 

аудит та оподаткування в АПК 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

20 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 
Менеджмент,  

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

0 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності   

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет економіки та управління 
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація - Економіка 

підприємства 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

 

 

 

 

 

 

35 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 



інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент 

бізнес-організацій 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 

15 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет інформаційних систем і технологій 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація – Економічна 

кібернетика 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 

0 0 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  спеціалізація - Соціально-

економічна статистика 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 5 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 



прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 

обслуговування програмних 

систем і комплексів 
5.05010101 

122 
Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 2 

18 

обслуговування систем баз 

даних і знань 
5.05010102 

розробка програмного 

забезпечення 
5.05010301 

обслуговування 

комп'ютерних систем і мереж 
5.05010201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет маркетингу 

туристичне обслуговування 5.14010301 

242 

Туризм 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 

0 20 

Інші спеціальності  

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 

бухгалтерський облік 5.03050901 

075 
Маркетинг 

фахове 

випробування 
1 Курс 2р. 3 32 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності  фахове 1 Курс 3 р. 0  



випробування 

додаткове 

випробування 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  

спеціалізація – Міжнародна економіка 

фахове 

випробування 
1 Курс 2р 

0 20 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 

Факультет управління персоналом, соціології та психології  
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 

Економіка,  

спеціалізація – Управління персоналом та 

економіка праці 

фахове 

випробування 
1 Курс 2р 

0 15 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 

додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 

Юридичний факультет 
  

   

правознавство 5.03040101 081 Право,  спеціалізація – Правознавство 
фахове 

випробування 
1 Курс 2р 2 48 

 



 

Примітки: 

*Дані за результатами прийому у 2016 році 

** Згідно Переліку напрямів, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавр до 2015 року включно 

 

 


